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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

ফায়ার সার্ভ িস ও র্সর্ভল র্িদফন্স অর্িেপ্তর 

কাজী আলাউর্িন ররাি, ঢাকা। 

www.fireservice.gov.bd 
 

ইতঃপূদব ি বাস্তবার্য়ত ই-গভদন িন্স ও উদ্ভাবনী রসবার িাটাদবজ 

ক্র: 

ইতঃপূর্ব ে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী 

ধারণা, সহয়িকৃত ও য়িয়িটাইিকৃত 

সসবাা্/আইয়িিার নাম 

 

 

 

সসবাা্/আইয়িিার সংয়িপ্ত য়ববরণ 

সসবাা্/আইয়িিাটি কার্ েকর 

আর্ে য়ক-না/ না থাকর্ে 

কারণ 

 

সসবা গ্রহীতাগণ 

প্রতযায়িত ফোফে 

পার্ে য়ক-না 

 

সসবার য়েংক মন্তব্য 

1.  অনোইর্ন ইনর্েন্টয়র ম্যার্নির্মন্ট 

য়সর্েম 

প্রায়ধকার ও প্রাপ্যতা অনুর্ািী সুশৃঙ্খেোর্ব চায়হদা সমাতার্বক 

সমিাবদ্ধ ও পয়রমাপর্র্াগ্য োন্ডার ব্যবস্থাপনার য়নয়মত্ত 

অনোইর্ন চায়হদা, সরবরাহ ও য়স্থয়ত ব্যবস্থাপনা গর্ে সতাোর 

মাধ্যর্ম সমি, খরচ ও অনাকায়ঙ্খত গমনাগমন সরাধ ও স্বেতা 

আনির্নর মাধ্যর্ম কার্ েকর িবাবয়দয়হতা য়নয়িতকরা;  

 

হযাঁ হযাঁ https://estore.firese

rvice.gov.bd/ 

 

2.  ফািার সসফটি ম্যার্নিার সকাস ে-এর 

সনদ- এ য়কউ আর সকাি সংর্র্ািন 

ও অনোইর্ন সঠিকতা র্াচাইকরণ 

 

অনোইর্ন প্রদত্ত ফািার সসফটি ম্যার্নর্িার সকাস ে এর 

সনর্দর সঠিকতা য়নয়িতকরর্ণর য়নয়মত্ত য়কউআর সকাি 

সংর্র্ািন এবং অনোইর্ন তা র্াচাইকরর্ণর মাধ্যর্ম  সমি, 

খরচ ও অনাকায়ঙ্খত গমনাগমন হ্রাস ও স্বেতা ও িবাবয়দয়হতা 

য়নয়িতকরণ; 
      

হযাঁ হযাঁ http://bdfscdtrainin

g.com/verify-

certificate 

 

3.  ফািার সসফটি ম্যার্নিার সকাস ে এর 

েয়তে সংক্রান্ত কার্ োবয়ে অনোইর্ন 

প্রদান  

 

অনোইর্ন সসবাটি প্রদার্নর মাধ্যর্ম কমীর্দর সপনিন, পর্দান্নয়ত 

সহ তার্দর প্রাপ্যায়দ য়বষর্ি য়সদ্ধান্তগ্রহর্ণ একয়দর্ক সর্মন 

কর্তেপর্ির সমির্িপণ সরাধ পার্ব অণ্যয়দর্ক কমীগর্ণর সমি 

সাশ্রি হর্ব, ব্যি হ্রাস পার্ব এবং সোগায়ন্ত কমর্ব। 
 

 

হযাঁ হযাঁ https://bdfscdtraini

ng.com/check-

result/40 

 

4.  অনোইর্ন বহুতে েবর্নর অনাপয়ত্ত 

সনদ (e-NOC) প্রদান  

বহুতে েবন য়নম োর্ন ফািার সায়ে েস ও য়সয়েে য়ির্ফন্স প্রদত্ত 

অনাপয়ত্ত সনদ অনোইর্নর মাধ্যর্ম প্রদার্নর  ফর্ে  আর্বদনপত্র 

গ্রহণ;  আর্বদর্নর সপ্রয়ির্ত পয়রদি েন কয়মটি গঠন এবং 

পয়রদ েিন কয়মটি কর্তেক  অনোইর্ন য়রর্পাট ে প্রদান এবং কার্ েকর  

ট্র্যায়কং ব্যবস্থাপনার কারর্ন নাগয়রর্কর TCV কর্ম সগর্ে এবং 

নাগয়রর্কর সোগায়ন্ত হ্রাস সপর্ি সসবার মান (Q)বৃয়দ্ধ সপর্ির্ে। 

হযাঁ 

 

 

 

 

 

 

হযাঁ https://enoc.fireser

vice.gov.bd/login 

 

http://www.fireservice.gov.bd/


 

 

ক্র: 

ইতঃপূর্ব ে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী 

ধারণা, সহয়িকৃত ও য়িয়িটাইিকৃত 

সসবাা্/আইয়িিার নাম 

সসবাা্/আইয়িিার সংয়িপ্ত য়ববরণ 

সসবাা্/আইয়িিাটি কার্ েকর 

আর্ে য়ক-না/ না থাকর্ে 

কারণ 

সসবা গ্রহীতাগণ 

প্রতযায়িত ফোফে 

পার্ে য়ক-না 

সসবার য়েংক মন্তব্য 

5.  ই-ফািার োইর্সন্স  

(e-Fire License)চালুকরণ; 

ই-ফািার োইর্সন্স (e-Fire License) চালুকরর্ণর 

মাধ্যর্ম  অনোইর্ন আর্বদনপত্র গ্রহণ;  আর্বদর্নর সপ্রয়ির্ত 

পয়রদি ের্নর তায়রখ য়নধ োরন, পয়রদি েন কয়মটি গঠন এবং 

পয়রদ েিন কয়মটি কর্তেক  অনোইর্ন য়রর্পাট ে প্রদান এবং কার্ েকর 

ট্র্যায়কং ব্যবস্থাপনার কারর্ন নাগয়রর্কর TCV কর্ম সগর্ে এবং 

নাগয়রর্কর সোগায়ন্ত হ্রাস সপর্ি সসবার মান (Q)বৃয়দ্ধ সপর্ির্ে। 
 

হযাঁ হযাঁ https://elicense.fire

service.gov.bd/ 

 

6.  অনোইন/ওর্িবর্বইিি য়হউম্যান 

য়রর্সাস ে ম্যার্নির্মন্ট য়সর্েম 

(HR data base)  চালুকরণ; 

অনোইর্নর মাধ্যর্ম সকে কম েকতো-কম েচারীর তথ্যসম্বয়েত 

িাটার্বইি চালুকরণ কমীর্দর সপনিন, পর্দান্নয়ত সহ তার্দর 

প্রাপ্যায়দ য়বষর্ি য়সদ্ধান্তগ্রহর্ণ একয়দর্ক সর্মন কর্তেপর্ির 

সমির্িপণ সরাধ পার্ব অণ্যয়দর্ক কমীগর্ণর সমি সাশ্রি হর্ব, 

ব্যি হ্রাস পার্ব এবং সোগায়ন্ত কমর্ব। 
 

হযাঁ হযাঁ https://ehrm.fireser

vice.gov.bd/ 

 

7.  ই- ফািার এন্ড সসফটি সসবা স্বািত্বিায়সত/য়িল্প প্রয়তষ্ঠান/ স্কুে/কর্েি/য়বশ্বয়বদ্যােিসহ ও 

অন্যান্য সকে প্রয়তষ্ঠান কর্তেক অনোইর্ন আর্বদর্নর মাধ্যর্ম   

ফািার সসফটি, িরুয়র য়নগ েমন, প্রয়থয়মক য়চয়কৎসা ইতযায়দ 

প্রয়িিণ এবং মহো অনুিীেন সংক্রান্ত দাপ্তয়রক কার্য্কক্রেম 

অনোইনকরণ সপ্রয়ির্ত প্রয়িিণ, মহো এবং সার্েে সসবা প্রদান 

করা হি।  অনোইর্ন এ প্রয়িির্ণর দাপ্তয়রক কার্ ে সম্পাদন, 

য়রর্পাট ে প্রদান এর কারর্ন  কারর্ন নাগয়রর্কর TCV কর্ম 

সগর্ে এবং নাগয়রর্কর সোগায়ন্ত হ্রাস সপর্ি সসবার মান (Q)বৃয়দ্ধ 

সপর্ির্ে। 

 

হযাঁ হযাঁ https://fsc.fireservi

ce.gov.bd/ 

 

8.  ফািার সার্িন্স এন্ড অকুর্পিনাে 

সসফটি এর অনোইন আর্বদন। 

য়বয়েন্ন প্রয়তষ্ঠার্ন ফািারফাইটার/সুপারোইিার  পর্দ চাকুয়রর 

য়নয়মত্ত অনোইর্ন আর্বদনসহ েয়তে পরীিা সনওিা। 

হযাঁ হযাঁ http://bdfscdtrainin

g.com/student-

login 

 

 


